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Bedrijfsvormen
Algemeen
Spaanse dochterbedrijven van buitenlandse moederbedrijven kunnen juridisch op
diverse manieren worden opgezet. Onderstaand tref je oriënterende informatie aan
over de door Belgische ondernemingen meest toegepaste bedrijfsvormen.

Vaste inrichting (Sucursal) | Filiaal zonder rechtspersoonlijkheid
Onder een vaste (bedrijfs-) inrichting wordt een buitenlands (hier Spaans) filiaal
verstaan waarin essentiële werkzaamheden voor het Belgische moederbedrijf
worden uitgeoefend.
Kenmerkend voor de vaste inrichting is dat zij geen juridische zelfstandigheid
bezit. Het moederbedrijf is onverkort aansprakelijk voor alle handelingen die
door of via de vaste inrichting worden verricht.

Sociedad Limitada (SL) | Besloten vennootschap (BVBA)
Een SL is te vergelijken met de Belgische BVBA. Het aandelenkapitaal dient
minimaal 3.000 euro te bedragen. Een SL wordt in Spanje zelfstandig belast.
Boekhoudkundige afstemming is eenvoudig.
Vanwege kostenaspecten, juridische en financiële risicobeperking, voorkoming van
internationale dubbele heffing van belastingen en boekhoudkundige afstemming
met de Belgische moedermaatschappij, geniet een SL doorgaans de voorkeur.
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Sociedad Anónima (SA) | Naamloze vennootschap (NV)
Een SA is juridisch te vergelijken met de Belgische NV. Een SA kent ten
opzichte van de SL uitgebreidere statuten, uitgebreidere publicatieverplichtingen en
de oprichtingskosten en het vereiste aandelenkapitaal zijn hoger.
Het aandelenkapitaal van een SA dient minimaal 60.000 euro te bedragen. Hiervan
dient ten minste 25% te worden geplaatst en gestort (15.000 euro). Voor het
resterende bedrag geldt een periode van vijf jaar.
De SA wordt door buitenlandse bedrijven vrijwel alleen door grote ondernemingen
toegepast. In Spanje komt de SA ook nog regelmatig voor bij KMO’s.
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Oprichting van een SL
Benodigd
Voor de oprichting van een Sociedad Limitada (SL) in Spanje is nodig: (1) een
aandelenkapitaal van minimaal 3.000 euro dat op een bankrekening in Spanje
gestort dient te worden, (2) één of meer aandeelhouders, (3) één of meer
bestuurders en (4) een vestigingsadres in Spanje.
Als een BVBA of NV aandeelhouder wordt, wat doorgaans het geval is, is er een
document dat het bestaan van deze vennootschap aantoont benodigd. Dit kan
verkregen worden bij de regionale loketten van het KBO (Kruispuntbank van
Ondernemingen. Hierin dienen onder andere de bevoegdheden van de directeuren
vermeld te staan die de notarisverklaring ondertekenen inzake de oprichting van de
vennootschap of een derde hiertoe machtigen.

Juridische vereisten
1. Een certificaat van het centrale register in Madrid waaruit blijkt dat de gewenste
bedrijfsnaam in Spanje nog niet voorkomt.
2. NIE (“Rijksregister-”) nummers voor de aandeelhouders en bestuurders.
3. Bedrijfsstatuten, opgesteld conform wettelijke voorschriften.
4. Een notariële akte van oprichting.
5. Een fiscaal identificatie nummer (NIF).
6. Officiële inschrijving in het Handelsregister.
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Kosten
De kosten voor het oprichten van een SL door een Belgische moedermaatschappij
variëren behoudens uitzonderingen –zoals extra uitgebreide statuten of een hoger
aandelenkapitaal- van 2.000 euro tot 3.000 euro. Hierin zijn de kosten voor de
notaris, het handelsregister en een complete begeleiding inbegrepen.

Praktische aspecten
Een Spaanse vennootschap kan binnen twee weken operationeel zijn. De totale
formele oprichtingsprocedure kan binnen acht weken worden afgehandeld. Zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen, ook Belgische, kunnen als bestuurder
optreden voor een Spaanse vennootschap.
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Verplichtingen
Boekhouding
De boekhouding dient te worden gevoerd op basis van het Spaanse ‘Plan General
de Contabilidad’ (General Accounting Plan), hetgeen grote overeenkomsten heeft
met het Belgische GAP. Bijzonder is dat in Spanje de gehele boekhouding jaarlijks
digitaal aan het handelsregister dient te worden overlegd ter ‘legalisatie’. Deze ‘voor
gezien’ gemarkeerde boekhouding vormt de basis bij eventuele inspecties. Tevens
dient jaarlijks de balans en resultatenrekening te worden gedeponeerd.

Accountantscontrole
Voor bedrijven die gedurende twee jaar aan twee van de drie onderstaande criteria
voldoen geldt een verplichte jaarlijkse accountantscontrole:
1. De jaaromzet bedraagt meer dan 5.700.000 euro.
2. Het balanstotaal is hoger dan 2.850.000 euro.
3. Het gemiddeld aantal werknemers is meer dan 50.

Vergunningen
Voor bepaalde bedrijfstypen zijn vergunningen vereist voor de fysieke vestiging.
Zowel de eisen als kosten hiervoor kunnen per gemeente verschillen. Het is
raadzaam dit in een vroeg stadium in kaart te laten brengen.

Eén aandeelhouder vennootschap | “Sociedad Unipersonal”
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Aan vennootschappen met ‘slechts’ één aandeelhouder worden in Spanje extra
verplichtingen opgelegd om voor derden een duidelijk juridisch onderscheid te
creëren tussen de SL en de aandeelhouder.
Indien een vennootschap één aandeelhouder heeft is deze verplicht (1) dit te laten
registreren bij het Handelsregister en (2) om ‘Sociedad Unipersonal’ te vermelden
op alle bedrijfsdocumenten en in alle contracten die worden aangegaan. Verder (3)
dienen alle contracten tussen de vennootschap en de aandeelhouder te worden
vastgelegd in een registerboek en (4) dient per contract een samenvatting van de
aard en condities in de te deponeren jaarrekening te worden vermeld.
Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot aansprakelijkheid van de aandeelhouder
en het niet meer kunnen afdwingen van contracten met derden. Afhankelijk van de
activiteit kan het raadzaam zijn om minimaal twee aandeelhouders aan te houden.
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Relevante belastingen
Vennootschapsbelasting
Per 2016 bedraagt de Spaanse vennootschapsbelasting 25%. In enkele gevallen
zijn reducties mogelijk. Dit dient per bedrijf en per situatie te worden beschouwd.

Omzetbelasting
De karakteristieken van de Spaanse omzetbelasting (IVA) zijn vergelijkbaar met die
van de Belgische BTW. Het hoge tarief bedraagt 21%, het algemene lage tarief
10% en er is een speciaal verlaagd tarief van 4% (voor bijvoorbeeld grondstoffen
voor levensmiddelen). Afhankelijk van de omzet dient maandelijks of per kwartaal
aangifte te worden gedaan. Per 2017 dienen bepaalde categoriën bedrijven bijna
real time informatie te verstrekken aan de fiscus. Per kalenderjaar dient een
totaalaangifte te worden opgesteld.

Vestigingsbelasting
Gemeenten hebben in Spanje het recht om een IAE-belasting te heffen (Impuesto
Actividades Económicas, ‘belasting op economische activiteiten’). De hoogte hangt
af van (1) de bedrijfsactiviteit, (2) het bedrijfsoppervlak en (3) het vestigingsadres.
Er geldt een vrijstelling voor bedrijven met minder dan één miljoen euro omzet.

Dividendbelasting
Indien een Belgische BVBA/NV meer dan 25% van de aandelen van een Spaanse
SL/SA bezit, wordt er in Spanje vanwege bepalingen in het Belgisch-Spaanse
belastingverdrag geen bronbelasting over dividend geheven.
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In andere gevallen kunnen er bronbelastingen geheven worden van 5, 10 of 25%.

Invoerrechten
Invoerrechten worden geheven over van buiten de Europese Unie geïmporteerde
goederen. Hiervoor worden verschillende tarieven gehanteerd, deze worden door
de EU vastgesteld en betreffen in het algemeen een percentage van de waarde
van de goederen. Over vanuit België geïmporteerde goederen worden, behoudens
enkele uitzonderingen, geen invoerrechten geheven.
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Aandachtspunten
Voorbereiding
Kennis van marktgegevens zoals vraag en omzetontwikkeling, hevigheid van de
concurrentie, enzovoorts alsook van speciale (product) regelgeving, is van groot
belang. Voor buitenlandse bedrijven die de Spaanse markt willen betreden temeer,
daar Spaanse deelmarkten bijzondere karakteristieken kunnen hebben door eigen
lokale regelgeving. Gedegen voorbereiding is raadzaam.
Bij Euro Economics ben je van harte welkom voor een informatief gesprek,
brainstormsessies, voorbereidende onderzoeken en strategische begeleiding.

Betalingsgewoonten
De betalingsgewoonten in Spanje wijken af van die in België. De betaaltermijnen
zijn langer en debiteuren dienen strikter gecontroleerd te worden. Banken zijn
risico-avers, financiering geschiedt uitsluitend tegen hoge garantiestellingen.

Vergunningen en diploma’s
Reeds eerder is aangegeven dat er in Spanje voor bepaalde activiteiten diploma’s
en/of verunningen vereist zijn. Dit kan per regio verschillen. Het is raadzaam om in
een vroeg stadium te informeren of dit voor jouw aktiviteit van toepassing is.
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Verzekeringen
De Spaanse verzekeringsbranche is anders georganiseerd dan in België. Het is als
buitenlands bedrijf betrekkelijk lastig om hier een weg in te vinden. Het is raadzaam
om te informeren of er in je omgeving een goed verzekeringskantoor is. Ook bij ons
kun je adressen opvragen (wij zijn overigens onafhankelijk en hebben geen
afspraken met verzekeraars of banken).

Personeel
In Spanje kent men diverse soorten arbeidscontracten. Proeftermijnen en tijdelijke
contracten zijn gebruikelijk. Het minimumloon verschilt per sector en per CAO
regeling (waar alle medewerkers verplicht onder vallen). De salarisniveaus van
hogere functies liggen niet veel lager meer dan in België. Ook de werkgeverslasten
zijn niet veel lager meer. Er wordt in toenemende mate via uitzendbureaus gewerkt.
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Makkelijk starten in Spanje
Meer informatie of een helder budget?
Wil je meer informatie of makkelijk van start in Spanje? Graag verstrekken wij
informatie op maat, een helder budget -een vast bedrag, niet per uur- en een
Nederlandstalig stappenplan zodat je direct van start kunt met de oprichting van
een bedrijf in Spanje en vervolgens met het zaken doen in Spanje.
Wij zijn het grootste Nederlandstalige kantoor in Spanje dat gespecialiseerd is
in het begeleiden van moederbedrijven uit de Benelux bij het zaken doen in
Spanje. Graag zijn wij ook jou van dienst.

Neem vrijblijvend contact op
Mail ons, bel ons of bezoek ons, je bent van harte welkom. Op al onze kantoren
wordt Nederlands gesproken. We maken het graag makkelijk.
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Je krijgt binnen één werkdag reactie.
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